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1 Mötets öppnande 
Tid: 15.15 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
 
3 Föregående möte 
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Aktivitet på lindholmen 
○ Den tanken läggs ner men eventuellt arr på Johanneberg. 

● Extrainval PRIT 
○ Eric Carlsson invald 
○ Kommittéer som vill göra extrainval ska pr:a det öppet i framtiden 

 
4 Meddelanden 
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Ordf.möte - Tobias 
○ Tobias ska ha möte om fördelning av serveringstillstånd med de som är 

intresserade.  
○ Simon undrar om vi kan få utökad mängd tillstånd.  

■ Tobias frågar vSO. 
○ Vem bestämmer vilka som ska få vilken plats i frum?  

■ Folk ska i huvudsak komma överens, men annars ger styrIT sitt 
mandat till P.R.I.T. i platsfrågor som inte berör P.R.I.T. 



● EquallIT - Maja 
○ Kan vara svårt att ge dem ytterligare arbetsbelastning som det ser ut nu.  

● Skatteverket - Omar 
○ Momsen har bokförts fel för sexIT senaste året, och  

● Mastermottagningsmöte - Rebecca 
○ Kåren kommer ta fram en plan. 
○ 2020 siktar man på att det ska finnas en Sektionsdag för att få mer 

uppslutning. I praktiken innebär detta att CIRC inte arrangerar något denna 
dagen vilket ger frihet till sektionerna att fixa aktiviteter för att introducera sig.  

● KU - Johan 
○ Incidenthantering - att man ska diskutera saker innan de uppkommer, vilket IT 

gör bra.  
■ Kåren har en krishanteringsplan som finns på webbsidan.  

○ Alkoholutbildning som komplettering för den dyra SUS. 
■ “Ge inte ut alkohol till någon som är påverkad.” är tydligen 

huvudkärnan i SUS-utbildningen, och det finns inte så mycket mer, 
enligt en SUS-instruktör som inte såg någon mening med en 
kompletterande utbildning då serversingsansvarig bör vara kapabel till 
att dela med sig av rätt information till serveringspersonalen.  

● ArmIT  - Simon 
○ ArmIT fick ändrade planer, och vill ändra sin äskning till att inkludera lika 

många som innan, men byta ut några sittande mot aspar. Äskning kommer 
senare.  

● Datagranskning - Simon 
○ DPOerna ska med hjälp av Simon gå igenom vår drive i letandet på obehörigt 

samlande av persondata.  
● Fum - Johan 

○ Istället för att festU köper en egen bil köper man kanske in en till bil till 
bilpoolen. 

■ Innan något händer skapar man en arbetsgrupp om det hela.  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● frITid 
○ Nu är dags för frITids (troligen) första CM. Detta var inte något vi hade planerat när vi 

bestämde budgeten för året och på grund av detta har vi inte tillräckligt med pengar till vårat 
CM och behöver lite extra stöd från StyrIT. Vi har kommit fram till att det kommer kosta ungefär 
100 kr per deltagare för att täcka upp kostnaderna och vi har nio IT-studenter anmälda. 
Totalsumman för att täcka IT-sektionens deltagare blir då 900 kr vilket är det vi äskar för. 

○ Mötet tycker att IT-teknologerna som vill delta inte ska behöva betala 
tävlingsavgiften. frITid har dock redan en utökad budget de inte än använt i 
någon större utsträckning, och har i sin motivering inte skrivit varför de inte 
skulle kunna ta pengar därifrån.  

○ Mötet underkänner därför äskningen. Omar meddelar dem detta.  
○  



 
6 Diskussionspunkter 

● styrITs aspning! 
○ Mötet tillsätter arbetsgrupp som har ansvar för asparrangemang och 

kommunikation med de andra som också har aspning. 
○ De som väljs in LP4 

■ Talman 
■ snIT 
■ StyrIT 
■ FanbärerIT 
■ FrITid 
■ Valberedningen 

○ Gruppen innehåller 
■ Maja, Rebecca, Julia och Tobias.  

● EDMS - nya LP3 samt LP4 
○ Utbildning för digIT, armIT och mrcIT.  

■ 10 mars 
■ Samma upplägg som senast.  

○ LP4  
■ 19 maj 

● Vad ska in i beslutslogg 
○ Har inte använts på ett tag, och det kan bero på att folk inte vet om saker ska 

in där.  
○ Vad vill vi ska finnas i beslutsloggen?  

■ Ett beslut i loggen kan svara på frågan “Hmm, har tidigare styrIT stött 
på detta problemet och hur har de behandlat det?”  

■ Kontroversiella godkända äskningar.  
● Ohmsits 

○ vem skickar ut datum till patetisar? 
■ Får man gå även om man inte gjort sin bokföring? 

● Yes.  
○ 25 maj är datumet. 

■ Simon skickar ut save the date.  
 
7 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 16.59 
 






